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BAB III  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1  Identitas Perusahaan 

SN Laundry dimulai dari 2013 dengan pemilik Sulaiman. SN  Laundry 

beralamat di perumahan. Cluster Melatih Residence Blok A NO 4, Batam Kota. 

Untuk lokasi ini dikatakan strategis karena berada di wilayah perumahan, tempat 

dekat jalan umum agar lebih memudah pelanggan. SN Laundry menerima 

pencucian baju, jaket, bedcover, gorden, sprei, tas, boneka, dll. SN Laundry 

beroperasi di hari Senin-Minggu pukul 07.00-21.00. Untuk jangka waktu terdekat, 

SN  Laundry ini bisa mendapatkan rata-rata 9 juta – 12 juta . 

Untuk jasa cucian yang diterima SN Laundry dihitung dari beratnya, bisa 

diselesaikan dalam 1-2 hari, dan menerapkan metode pembayaran tunai untuk 

semua transaksi. SN Laundry memiliki 3 karyawan yaitu sebagai administrasi, 

karyawan bagian cuci, karyawan  gosok/menyeterika untuk melakukan 

pengepakan.  
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3.2  Struktur Organisasi 

SN Laundry memiliki struktur organisasi yang membagi kerja tiap 

karyawan. 

Struktur organisasi SN Laundry : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi SN Laundry, Sumber: Data diolah (2019). 

Kewajiban pemilik dan karyawan yaitu sebagai berikut : 

1. Pemilik 

Pemilik bertanggung jawab memantau jalannya operasional, memberi 

masukan/pengarahan kepada setiap karyawan, serta membuat keputusan dan 

kebijakan untuk keberlangsungan usaha. 

2. Bagian Administrasi 

Administrasi untuk menerima dan mengarahkan cucian dari pelanggang, 

lalu didata cucian yang telah diterima setiap hari serta mendata stok barang yang 

dibutuhkan. 

3. Bagian Pencucian  

Melakukan cuci dan pengeringan. 

 

 

Pemilik 

Tukang Cuci Tukang Gosok 

dan Finishing 
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4. Bagian Menyetrika dan Finishing 

Bagian ini bertugas untuk menggosok, merapikan, melipat cucian, dan 

bertugas melakukan pengemasan kemudian menempatkan pakaian yang sudah 

selesai di rak yang telah disediakan. 

3.3  Aktivitas Operasional Perusahaan 

 SN Laundry adalah usaha dalam bidang jasa cuci dan seterika berbagai jenis 

pakaian atau non pakaian. Kegiatan operasionalnya dimulai jam 07 pagi – 09 

malam dan libur pada tanggal merah nasional. Usaha jasa menerima dan 

mengembalikan cucian kotor, proses pencucian, proses pengeringan, proses 

seterika, proses melipat serta proses penyerahan cucian bersih kembali pada 

pelanggan dan pelanggan melakukan payment. 

 Cucian diperiksa bagian administrasi mengecek pakaian satu persatu apakah 

pakaian tersebut ada kerusakan sebelum dicuci, lalu menimbang cucian kotor dan 

menghitung jumlah berat pakaian atau non pakaian dengan mencatat nama 

konsumen, berat, jumlah, jenis pakaian serta memberikan nota. Tugas karyawan 

menyelesaikan cucian sesuai antrian dari karyawan administrasi dan melakukan 

pengecekan pakaian apakah pakaian yang sudah dicuci benar 
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3.4  Sistem yang diterapkan perusahaan  

           Penulis menemukan bahwa sistem promosi yang digunakan SN Laundry 

adalah strategi mulut- kemulut, supaya konsumen mengenal SN Laundry dari 

permintaan pelanggan atas jasa laundry tersebut. Yang tujuanya mempromosikan  

usaha yang luas melewati social media atau mulut-kemulut sehingga usahanya 

dapat menjadi lebih maju. 
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